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Lei n° 3.030 de 13/12/2005. CNPJ n° 39.421.813/0001-90
Rua: Prefeito Eugenio Leite Lima, N° 82 -1 “ andar - Sala 101 - Centro 

Santo Antonio de Padua-RJ - CEP: 28470-000.
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Ata n° 005 de 29 de setembro de 2022 - Reuniao Ordinaria do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadona e Pensao dos 
Servidores Municipals de Santo Antonio de Padua/RJ, realizada as 11 boras na sede do FAP, sito, na Rua Prefeito Eugenio 
Leite Lima, n° 82 - apt. 101 e 102 - Terreo - Centro, nesta cidade, atraves do Decreto Municipal n° 111 de 04 de outubro de 
2017 tendo como Componentes nomeados pela Portaria n“ 104/2022 de 19 de maio de 2022, a Sra. Liliane Mana a i a 
Vieira Xavier Sra. Claudia de Souza Ramos Senra, Sra. Rosania Botelho Ventura e a Sra. Gisely Smith Santiago Moraes. 
Em atendimento a disposipbes normativos e legais, os membros presentes do refendo Conselho, |passam e' d“sobr® 
o a pauta principal da ordem do dia: Relatorio mensal analitico dos investimentos do mes de agosto de 2022, balancetes do 
mes de agosto de 2022. Apos a apresentapao dos assuntos da ordem do dia, prestados os esclarecimentos devidos e 
sanadas as duvidas pertinentes, entenderam conveniente os membros presentes pela aprovapao do Relatorio mensal 
analitico dos investimentos do mes de agosto de 2022, do balancete do mes de agosto de 2022, sem ressalvas do que se 
pede que fapa o devido registry para que os termos desta ata sejam registrados. Foi colocado pelos presentes ha necessidade 
do equacionamento do deficit atuarial e financeiro, sendo necessario que seja oficiado ao Mumcipio a necessidade de inclui 
no orpamento previsao para equacionar o deficit atuarial, conforme apontando na ultima Avahapao Atuanal e> com relapao a 
deficit financeiro apontar a necessidade de realizapao de concurso publico com previo estudo atuarial, a firnl e equjbra 
contas municipais, eis que ja chegamos 592 aposentados e pensionistas e no quadro de efetivos temos apena J .201 u 
mil duzentos e nove) servidores, ou seja, ja estamos na proporpao de 02 (dois) servidores ativor; para 01 (urn) se 
aposentado/pensionista, o que vem ocasionando urn deficit financeiro de aproximadamente uns R$ 300.00C 00 (trezentos 
mil reais por mes), que tern sido suprido pelo compromisso do atual govemo que tern pago ngorosamente em dia os 
parcelamentosefeitos todos os repasses pontualmente. Sendo assim, nao havendo nada mais asertratado, oconse heide 
administrapao decidiu encerrar a pr^ente reuniao. E nada mais tendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que vai assmada 

por todos os membros presentes.
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